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APRESENTAÇÃO ORAL 

Avaliação Física: Privilégio ou necessidade? 

 

HEITOR, Cláudia Nascimento. 

Diretoria de Ensino de Caraguatatuba. 

 

Projeto desenvolvido na Escola Estadual Profª. Maísa Theodoro da Silva, com os alunos 

do 1º ano do Ensino Médio com o objetivo principal que os alunos preocupem-se com 

hábitos alimentares, relacionem a pratica de esportes com a prevenção de doenças; 

posicionem de maneira crítica em relação as diferentes formas de avaliação física; valorizem 

a importância de uma avaliação física, trabalhar a interdisciplinaridade, conhecer os 

benefícios físicos, psíquicos e sociais da atividade física. 

A principal importância da avaliação física relacionada á saúde na escola e o crescente 

corpo de conhecimentos sobre a relação entre atividade física, longevidade e redução de 

processos crônico-degenerativos. Ao considerarmos que diversas evidências científicas 

demonstram que a fase inicial dessas doenças seria a infância e a adolescência, parece ser 

fundamental que os programas de educação física escolar proporcionem condições para que 

os alunos compreendam os conceitos e pressupostos da relação entre a atividade física e a 

saúde. Nessa perspectiva, provavelmente teremos adultos conscientizados da necessidade de 

praticar exercícios físicos regulares como meio de promoção da saúde. 

O Projeto Avaliação Física: privilégio ou necessidade foi interdisciplinar com Matemática, 

Artes e Inglês, como processo da conscientização e a importância da atividade física, dando 

continuidade ao Agita Galera e contemplando as habilidades a serem desenvolvidas no 

Saresp. 

Nas aulas de educação física, cada sala ficou responsável por um teste de avaliação física 

(IMC, F.C.MAX, Cintura/quadril, Dobra Cutânea, Flexibilidade, Força: abdominais e flexão 

de braço), os alunos aprenderam como realizá-lo e aplicarão para a toda a escola. Fizeram 

pesquisas e seminários dos trabalhos com temas específicos, em Artes foi desenvolvida a 

questão do marketing do trabalho pesquisado e apresentado; em Língua Estrangeira 

Moderna desenvolveu as características de um manual, foram levantadas todas as comandas 

que serão utilizados na execução de um power point e no final os alunos fizeram à versão 

dos manuais feitos em português, em Matemática as habilidades de representar, interpretar, 

transcrever textos da linguagem comum para a linguagem simbólica (equações, gráficos, 

diagramas, tabelas e fórmulas, etc.). 
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Houve um dia específico para a realização da avaliação física, onde os alunos realizaram 

para a escola toda, aconteceu  exposição de cartazes dos diversos temas. A aferição da 

pressão arterial foi realizada pela Escola de Saúde de São Sebastião. 

PALAVRAS CHAVE: Avaliação física, mudanças de hábitos, comportamentos, benefícios 

físicos, interdisciplinar, conscientização, melhoria da qualidade de vida. 
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